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KOPIE INLEVEREN VOOR OF OP ZONDAG 20 MAART ‘11 
HET PEELKLOKJE VERSCHIJNT RUIM 1 WEEK LATER.  

KOPIE INLEVEREN VIA E- MAIL: 
hay.mulders@ziggo.nl  

Kopie graag tijdig inleveren (via e-mail).  
Het PEELKLOKJE ,een gratis maandblad dat  

huis aan huis verspreid wordt in America.  
 

Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit 
en/of terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, 

Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen 
adverteren. 

* GESCHEIDEN INZAMELING HUISVUIL * 
 
Ophaalschema restafval  
Hou de Echo en de kalender goed in de gaten voor het ophalen in de 
komende weken. De inzameling geschiedt alleen via de blauwe bakken. 
Op vrijdag in de oneven weken: omgeving America  
 
Aanbieden grof vuil. Alles wat niet in containers  wordt aangeboden, zal 
niet meer met de huisvuilinzameling meegenomen worden. Onder grof vuil 
wordt verstaan: afval, niet behorende tot de in het totaaloverzicht ( zie hiervoor 
de kalender)  genoemde afvalstromen, dat vanwege de afmetingen niet in een 
container of vuilniszak kan worden aangeboden. Het grof vuil wordt  op afroep 
opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Grof vuil wordt gratis opgehaald. 
Klein gevaarlijk  afval  
KCA kunt U deponeren in de speciaal daarvoor bestemde KCA-box. De 
eerstvolgende inzameling in America is op 19  mei 2011  . 
De chemokar staat op deze ophaaldag bij de kerk in America (van 14.15 – 
16.00 uur). Er wordt 2 x per jaar opgehaald.  
Verder kunt u iedere 1e en 3e zaterdag van de maand klein gevaarlijk afval 
inleveren bij de gemeentewerf van 10.00 – 14.00 uur. 
Koelkasten en diepvriezers 
Bij aankoop van een nieuwe koelkast of diepvriezer kunt u de oude gratis 
afgeven aan de winkelier. Als u een oude koelkast of diepvries over heeft, 
zonder dat u een nieuwe heeft gekocht, dan kunt u deze gratis aan huis 
laten ophalen. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij het 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777 
Glas 
Het glas (glazen en potten) kunt u deponeren in de ondergrondse glasbakken 
bij de kerk en aan de Slikweg.  
Zet a.u.b. geen glas los bij de container.  
Vlakglas 
De gratis inzameling van schoon vlakglas (platte stukken glas, zoals 
glasplaten, ruiten en spiegels) aan huis blijft gehandhaafd (melden via 
callcenter van gemeente 077 – 4779777). Daarnaast is het mogelijk om 
zelf vlakglas af te leveren bij Maessen Recycling, Metaalweg 5, Venray. 
Denk aan een legitimatiebewijs!  
Oud papier / karton . 
Dit wordt maandelijks met behulp van zgn. kraakwagens door Jong Nederland 
bij U thuis opgehaald (oud-papier graag in een doos of gebonden). 
De eerstvolgende keer zal dit zijn op zaterdag  26 maart a.s.   
Let op het tijdstip: vanaf ’s morgens 9.00 uur !!! 



Graag alleen papier en karton aanleveren. U wordt verzocht de dozen goed 
te sluiten. Dit voorkomt rondslingerend papier.  
 
Grof tuinafval:  
Snoeihout, gerooide bomen en struiken (met een maximale lengte van 2,5 
meter) worden door de gemeente na oproep tegen betaling opgehaald. (tel. 
4779777).  
Elke zaterdag van 12 tot 16 uur kunt u uw tuinafval gratis aanbieden bij de 
gemeentewerf: U dient zich wel te legitimeren.  
 
Tuinafval (bladeren, planten grasafval, heggensnoeisel e.d. (maximaal 50 
cm)) kunt u deponeren in de tuinafvalkorven, die voortaan het hele jaar door 
blijven staan op een aantal locaties, Groente en fruitafval niet in de korf 
 
Oud ijzer 
De Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden America halen eenmaal per 
jaar al uw oud ijzer op. Waaronder ook metaalhoudend wit- en bruingoed 
(bijv. wasmachines, fornuizen ed.), echter geen koelkasten en diepvriezers 
(zie hiervoor het kopje "koelkasten en diepvriezers"). Ook halen zij accu's, 
lege verfblikken, lege olievaten en lege tonnen op. Met een bijbetaling 
worden ook auto's en olietanks (indien aan beide kanten ontdaan van 
kopkanten) opgehaald. Auto- en tractorbanden halen zij niet op en mogen 
ook niet in de container worden gedaan! Velgen, dus zonder band, wel.  
In 2011 halen zij graag uw oud ijzer weer op. Data  16 en 17 juni.   
 
Een container voor oud ijzer is geplaatst bij de familie Chris Tielen aan de 
Putweg 26. Hier kunt u, liefst na telefonische afspraak, uw oud ijzer 
brengen. Telefoon: 4641952.  
Coördinatie oud ijzer: Miriam de Groot, Reindonkweg 6ª, 5966 NC America. 
Tel.: 077-4640075 mailadres: rebbelmisty@live.nl. 
 
Textiel e.d. 
Textiel kunt U meegeven aan inzamelacties.  De firma Reshare  zamelt i.o.v. 
de gemeente kleding, lakens, dekens, grote lappen stof, schoenen, 
huishoudtextiel en o.a. gordijnen in. De eerstvolgende inzameling is op 11 mei 
2011. Bovendien staat er een textielcontainer aan de Slikweg en bij het 
sportpark. Basisschool de Wouter zamelt ook kleding in .  
 
Bouw- en sloopafval. Dit wordt op afroep bij u opgehaald (tel. 
4779777).Wat onder bouw- en sloopafval verstaan wordt vindt u op de 
afvalkalender. Voortaan wordt bouw- en sloopafval niet meer los opgehaald, 
maar enkel in de speciaal daarvoor bestemde bags.. 

Naast de bestaande bigbags wordt voortaan gewerkt met minibags (1/4 
m3) voor kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval. Voor de verkoop van 
de bigbags en minibags is in elke kern een verkooppunt beschikbaar. In 
America is dat bij Bestratingsbedrijf en steenhandel van Rengs, 
Hoebertweg 6.  
 
Steenpuin 
Steenpuin (dakpannen, bakstenen, tegels, funderingen, vloeren, klinkers 
etc) wordt niet meer los opgehaald maar enkel in de speciaal daarvoor 
bestemde bags. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777. Naast de bigbags wordt ook gewerkt 
met minibags (1/4 m3) voor kleine hoeveelheden steenpuin. Voor de 
verkoop van de bigbags en minibags is in elke kern een verkooppunt 
beschikbaar (zie boven).  
 
Herbruikbare goederen 
Voortaan worden goede, gebruikte meubels en huisraad en nog werkende 
elektrische apparaten apart ingezameld. Bijv. meubels, wasmachines, 
televisies, serviesgoed, boeken, platen, kleding, lampen, fietsen etc. Hier 
geldt dat de spullen moeten voldoen aan de regel: schoon, heel en 
compleet! 
Deze worden gratis aan huis opgehaald. Men kan hiervoor rechtstreeks 
bellen met de inzamelaar Kringloopbedrijf BIS-BIS uit Roermond, tel  0888-
444444.  
Dit kan ook via www.bis-bis.nl onder digitaal aanmelden.  
U kunt dan ook zien of afspreken hoe en wat er wanneer opgehaald wordt.  
 
Wit- en bruingoed 
Alles waar een stekker, batterij of accu in of aanzit, valt onder de noemer wit- 
en bruingoed. 
Er zijn verschillende manieren om afgedankt wit- en bruingoed aan te bieden: 
1.Nog goed werkend wit- en bruingoed kan worden aangeboden als 
herbruikbare huisraad (melden bij Kringloopbedrijf BIS BIS );zie boven 
2.bij aankoop van nieuwe apparaten kunt u het afgedankte (kapotte) apparaat 
gratis bij de winkelier inleveren; 
3.metaalhoudend wit- en bruingoed valt onder de regels voor de inzameling 
van metalen (zie hierna onder het kopje Metalen);  
4.niet meer goed werkend wit- en bruingoed wordt op afroep gratis bij u aan 
huis opgehaald. Meldingen hiervoor kunnen worden doorgegeven bij 
gemeentehuis, tel. (077) 477 9 777.  
Ophaalroute vloerbedekking 
Wordt gratis op afroep opgehaald.  Meldingen dienen te geschieden zoals 
de meldingen voor grof vuil. Tel. 4779777 
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Asbest. 
Materialen, die asbest bevatten worden op afroep bij u opgehaald. (tel. 
4779777) Dit afval dient u aan te bieden in de speciaal hiervoor bestemde 
zakken. Tegen betaling kunt u deze ophalen bij de gemeentewerf, 
Americaanseweg 43 te Horst. 
 
Auto- vrachtauto en tractorbanden 
Autobanden kunt u gratis inleveren bij uw garagebedrijf als u ook nieuwe 
koopt. Voor de overige banden (ook tractorbanden) mogen de bedrijven 
een vergoeding vragen. U kunt ze niet inleveren of laten ophalen door de 
gemeente. U kunt ze wel inleveren bij de fa. Henraath Melderslo (max. 5 
stuks zonder velg gratis). Voor meer of andere banden wordt ook hier een 
vergoeding gevraagd. 
 
Reststoffen 
Wat U dan nog over hebt,de zgn. reststoffen, deponeert u in de blauwe 
container, die één keer in de 2 weken vrijdags bij u aan huis opgehaald 
worden. De container dient uiterlijk 07.00 uur aan de weg te staan en wordt 
opgehaald op vrijdag in de oneven weken. 
 
Zwerfafval 
Als u zwerfvuil aantreft in bijvoorbeeld sloten en bermen, gelieve dit te 
melden bij de gemeente, tel. (077) 477 9 333. Als u gegevens hebt over de 
eventuele daders, is dit nog beter. Voor hem (haar) wacht dan een stevige 
boete.  
Inzameling plastic verpakkingsafval 
De plastic zakken worden 1x per maand opgehaald. Vriendelijk verzoek om 
geen andere zakken te gebruiken. Andere zakken worden niet 
meegenomen. Zakken tussentijds op ? Extra zakken zijn gratis verkrijgbaar 
bij de gemeente en bij de SPAR. In America is de eerstvolgende 
inzameling is op vrijdag 25 maart 
 
Informatie, klachten e.d. 
Voor informatie, suggesties, opmerkingen, vragen, klachten en 
mededelingen kunt U terecht  bij de afvalconsulente van de gemeente 
Horst aan de Maas: 077-4779777. U vindt meer informatie op 
www.horstaandemaas.nl 
A.u.b. geen ruiten, ruitafval, spiegels e.d. bij de glascontainer 

en geen hondenpoep op de stoep 
 

Een beter milieu begint bij jezelf !!! 

Bibliotheek service punt America 
Open dinsdag van 14 – 17 uur en 

Donderdag van 18 -20 uur  
Aan de Brug   

 
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

 
Alarmnummer algemeen 112   Voor minder dringende gevallen: 0900 - 8844 
Politie  0900-8844   Prov. klachten telefoon 043-3617070 
Gemeentehuis  4779777    Pastorie   4641603 
Basisschool  4641918    Stichting " Aan de Brug" 4641269 
Beheerder Aan de Brug Joep Sonnemans - 0648012459 
OJC Cartouche   4642166    Kantine (v.v America)  4641212 
Handboog (de Krekel)  06-42861821 Gemeenschapshuis (Bondszaal) 4641255 
Jong Nederland (Blokhut) 4642983  Gymnastiekzaal  4641924 
Redactie Peelklokje  4642033  Dorpsraad America  06-51554717 
Dagblad De Limburger 0478 – 530112 De Echo van Horst  3997979 
Hallo Horst a/d Maas 3961356  Woningstichting (Horst) 3974200  
Lokale omroep Reindonk 3987742  CIZ Nrd Limburg   088-7891640 
Gehandicaptenplatform  3986684  SOS tel. Hulpdienst  077 – 3548888 
Kindertelefoon  0800 – 0432 Huisartsenpost:  0900-8818 
 
Priesternooddienst dekenaat Horst: 077-354 88 88 
Meld Misdaad Anoniem"  0800 - 7000 
Vrijwillige thuishulp noord-limburg contactpersonen:  Nettie Driessen    
06-27656346 
 
 
 

Tafels, banken en hangtafels te huur 
 
De Werkgroep Oud - America beschikt over een flink aantal 
klaptafels en houten zitbanken (inklapbaar). Dit is 
uitermate handig bij een feestje of een andere gelegenheid. 
De setjes zijn tegen een kleine vergoeding per dag te huur.  
Er zijn ook hangtafels te huur.  
 

Neem hiervoor contact op met Wiel Vervoort , Lorbaan 7,  
(tel. 4641928) 

 



BEREIKBAARHEID VAN DE POLITIE. 
 
Alarmnummer als elke seconde telt. 112  
Geen spoed, wel politie nodig ? 0900 – 8844 (niet gratis) 
0900 – 8844 Centrale meldkamer  
0900 – 8844 Administratieve politie-informatie (bureau  
  Horst) 
  Venrayseweg 20, 5961 AG Horst 
0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem"   
  Openingstijden  
  ma t/m vr.  09.00 - 17.00 uur 
  za / zondag  gesloten 
 

Wijkagenten voor America zijn: Hans van Vulpen 
en Nicol Claessens. 
Zij werken allebei vanuit het politiebureau in Horst en zijn 
bereikbaar via het bekende telefoonnummer 0900 - 8844. 
Tevens kunnen mensen  mailen (vind men vaak handig) via 
wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.politie.nl.  
 

Attentie !!!!! 
Schroomt U niet om de politie te bellen als U iets 
verdachts ziet of hoort. U kunt ook anoniem iets 

doorgeven.  
 
 
 
 

BLOEDPRIKKEN 
Op maandag van 08.00-08.30 uur en op donderdag van 

09.30-09.45 uur. 
Lokatie: Wozoco “aan de brug”, past. Jeukenstraat 10. 

Neem wel altijd het ziekenhuispasje mee. 
 
 
 

Kom eens op bezoek in de Oudheidkamer  
De Moeëk in “Aan de brug”  

 
De openstelling is  op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 
ca. 15.30 uur. U kunt dan eens lekker snuffelen in alle oude foto’s, 
paperassen e.d.  
Leuk idee: kom eens een keer met een groep op bezoek, of 
organiseer een reünie in de Moeëk. Wij maken u graag wegwijs in de 
historie van ons dorp.  
Belangstellenden zijn van harte welkom  
op de bovenverdieping van Aan de Brug.  
Ook bereikbaar voor minder validen.  
 
                      Werkgroep Oud – America 
 
 

 
 

 
Synthese, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst 

tel. 077-3978500, fax. 077-3978505 
e-mail unithorst@synthese.nl 

www.synthese.nl 
Openingstijden: 
maandag tot en met donderdag 8.30-12.30 en 13.15-17.00 
uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur 
Tijdens de openingstijden kunt u bellen voor informatie of het 
maken van een afspraak voor het Algemeen Maatschappelijk 
Werk, de WegWijZer, het Ouderenwerk, Mantelzorg,  
Jeugd- en Jongerenwerk, Opbouwwerk of de 
Vrijwilligerscentrale. 
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Radio Reindonk is op de kabel te 
beluisteren via de frequentie 87.5. In de 

ether vanuit Horst via 107.1 MHz. 
 
 
 

OPROEP !!! 
De Werkgroep Oud - America is op zoek naar 
allerhande oude foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, 
dia’s en andere spullen, die waardevol kunnen zijn voor 
in de Oudheidkamer. Voor foto’s geldt dat wij een kopie 
maken van uw originele foto. Uw eigen foto krijgt u dan 
z.s.m. weer terug. Elke maand komen er nog “nieuwe, 
oude” spullen bij.  
 
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen  
met Wiel Vervoort (tel. 4641928)  
of Hay Mulders (4641949). 
 

 

KADOTIP op DVD !!! 
De videofilm “America anno 1968” is nu te koop op 

DVD, evenals de film uit 1993 over  
“America en zijn Turftreiers” en de film over  

America 1991.  
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op 

zaterdagmiddagen in de Oudheidkamer  
van 13.30 tot 15.30 uur. 

U kunt hiervoor ook terecht bij  
Hay Mulders, Kerkbosweg 6, tel 4641949 

 

 
Openingstijden Wegwijzerloket  

Horst aan de Maas. 
Het Wegwijzerloket is bereikbaar op het gemeentehuis in 
Horst op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur. 
Het Wegwijzerloket is bij Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst, 
bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. 
Het Wegwijzerloket is dagelijks van 10 tot 12 uur telefonisch 
bereikbaar onder nummer 077 – 3978504. 
 
 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
CIZ voor al uw aanvragen over Zorg en Wonen. 
U kunt bij het CIZ terecht voor: 
-Zorg: zorg thuis (huishoudelijke hulp, verzorging of 
(wijk)verpleging) 
-Wonen: aanleunwoningen en woonzorgcomplexen 
 
U kunt voor een aanvraag bellen naar het CIZ. Het CIZ is van 
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 
uur, 088-7891640 voor acute hulpvragen is er 24 uur 
bereikbaarheid. 
 
Wilt u meer weten over de geschiedenis van America 

en de dorpen in de omgeving: kijk eens op 
www.hephorst.nl 

 
 
 
Het telefoonnummer van "Meld Misdaad Anoniem" 

is 0800 - 7000. 
 

Feestje?? Tafels, banken en hangtafels te huur 
Werkgroep Oud - America ,Neem hiervoor contact op met  

Wiel Vervoort , Lorbaan 7, (tel. 4641928)  

http://www.hephorst.nl/�


Zin in een lekkere wandeling ? 
Het Turfstekerspad is een mooie route om te wandelen. 

Herkenbaar aan de gele stickers en strips.  
De lengte is 7,8 km, maar u kunt ook inkorten als u de weg 

weet. 
Wandelroutes zijn verkrijgbaar op enkele plaatsen in America. 

In ieder geval bij het vertrekpunt Boëms Jeu.  
De route is in 2 richtingen te bewandelen. 

Een initiatief van de dorpsraad, hengelsportvereniging de Put 
en Werkgroep Oud America. 

Wij wensen u veel wandelplezier. 
Kijk voor de route op www.maasgaarden.nl en op 

www.horsterlandschap.nl  
 
 
 

LENTECONCERT IN AMERICA!!!!! 
Op zaterdagavond 9 april a.s. zal Gemengd koor 

"Cantaremos", samen met zanggroep "My Way" een 
lenteconcert verzorgen in de bondszaal in America. 

Het belooft een gezellige avond te worden, met volop zang, 
muziek en ook nog een verrassingsact. 

In het volgende Peelklokje volgt verdere informatie. 
Hou deze avond vrij! 

U bent van harte welkom op 9 april a.s. 
 
 
 
 

 
We zoeken nog steeds oude foto’s voor in ons 

archief.  
St. Werkgroep Oud America 

Neem contact op met H. Mulders (4641949) 
 

 
Attentie!!! 

 
Regelmatig komt het voor dat kopie te laat wordt ingeleverd. Dus: 

Let op de inleverdatum van het kopie voor het Peelklokje. 
 

Deze keer is dat zondag 20 maart  a.s. 
 

Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van de moge- 
lijkheid om kopie voor het Peelklokje in te leveren per e-mail. 

Dit werkt voor ons tijdbesparend. 
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

 
E- mailen naar hay.mulders@ziggo.nl 

 
 
 
 
 
 

EEN MAATJE 
Iedereen voelt zich wel eens alleen. Dan zou het fijn zijn om 
met iemand te kunnen praten, een spel doen, een wandeling 
maken, samen gaan winkelen of ergens een kop koffie gaan 
drinken. Mensen met een psychiatrische achtergrond vinden 
het vaak nog moeilijker om contact te maken. Zij voelen zich 
vaak alleen of zelfs eenzaam. Heeft u vrije tijd? Een uurtje per 
week of één keer in de 14 dagen.  
Meldt u zich dan aan en wordt MAATJE bij Maatjes Noord 
Limburg 
Voor meer informatie: Cliëntenadviesbureau NML, Maatjes 
Noord Limburg e.o. vraag naar Sylvia Hermsen en Riny 
Bukkems Tel. 0478-527280. 
email:maatjesnoordlimburg@cabnml.nl  
site: www.clientenadviesbureau.nl  
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Programma Carnaval : zie 
www.turftreiers.nl 

 
 
 
 

 
Met ingang van 1 maart 2011 verhuizen  

Jac & Gerry Pouwels-Madou naar het volgende adres: 
 

Hoebertweg 6B, 5966ND America 
 
 
 
 
 

BiblioNu 
Servicepunt America van BiblioNu is dinsdag 8 maart 

 gesloten. 
De donderdagavond in de carnavalsweek, 10 maart, 

zijn we normaal geopend, van 18.00-20.00. 
 
 
 

 
Wie heeft zaterdag 5 februari per ongeluk mijn bruine 

winterjas meegenomen 
bij Station America graag terug bezorgen bij  

P.Bouten tel.077-4641440.   B.v.d. 
 

 

 
 
 

 
Programma Voetbal AVV America 1 

 
13 maart – inhaalprogramma 
20 maart  America 1 – Helenaveen 1 
27 maart  Hegelsom 1 – America 1 
 
 
 
 

Gezocht volleyballers. Wil jij Avoc Heren 1 komen versterken? Wij 
zoeken nog team leden en spelen op zaterdag in de namiddag onze 

wedstrijden.  Neem contact op met  06-42457973 
 

 
Beste Americanen, 
 
Helaas……………… 
Na 13 jaar met veel enthousiasme te hebben gezongen gaat 
Zanggroep My Way uit America, in verband met het dalende 
ledenaantal, vanaf medio april stoppen. 
In april zullen wij ons tijdens een lenteconcert in America nog 
één keer presenteren. Meer bericht hierover volgt nog. 
 
Wij bedanken iedereen die My Way in de afgelopen jaren op 
welke wijze dan ook heeft gesteund. 
Met muzikale groet, 
Zanggroep My Way America  
 
 
 
 
 

http://www.turftreiers.nl/�


Veteranen America. 
Nieuws. 
Jaja, het is weer zover. De veteranen vallen weer dik in de 
prijzen. Dit keer niet met voetballen, maar wel met de 
hoogwaardigheidsbekleders met de Carnaval.  
Good old Wim Kleuskens krijgt dit jaar zeer terecht de 
onderscheiding “Orde van verdinste” vanwege zijn vele 
verdiensten voor de voetbalclub van jong tot oud. Proficiat !! 
En dan natuurlijk onze Turftreiers prins: Prins Michael (van 
Rengs), onze getalenteerde linkervleugelspeler (voor of achter: 
het maakt hem niks uit) bij de veteranen. We zijn natuurlijk weer 
erg trots dat we weer een jaar met zo’n hoogheid op de grasmat 
mogen staan, ja, zelfs samen met hem onder de douche mogen 
staan. Geweldig. Michael, we wensen jou een fantastische 
Carnaval toe samen met je prinses Kim. En dat nog wel allemaal 
in het jubeljaar 2011, het jaar dat de veteranen ook nog hun 
gouden feest vieren. Dubbel feest !!! We zullen zeker ons 
steentje bijdragen. Tijdens de receptie kwamen de veteranen uit 
alle hoeken opdagen en werd Michael tot ambassadeur van het 
50 jarig jubileum gebombardeerd.  
Je zou bijna vergeten dat er de komende tijd (als het weer het 
toelaat) ook nog gevoetbald moet gaan worden.  
Thuiswedstrijden zijn altijd om 17.00 uur: voor de echte 
voetballiefhebbers en …. je kunt ook nog de PRINS himself in 
actie zien.  
 
Agenda / programma: 
(als het weer het allemaal toelaat)  
5 maart  geen voetbal, wel Carnaval o.l.v. Prins Michael  

en prinses Kim  
12 maart  Lottum – America 
19 maart  RKDSO – America  
26 maart  America - GFC  
2 april  America – DEV Arcen 
 

OPROEP AAN ALLE CARNAVALSVIERDERS 
Wie doet er mee aan de carnavalsoptocht, 

Maandag 7 maart 2011 ? 
Vul dan a.u.b. deze lijst in: 

 
 KINDEREN T/M GROEP 8 BASISSCHOOL 
 
A.Uitbeelding(Onderwerp):____________________________ 
B. Evt. Groepsnaam:________________________________ 
C. Wagen (Klein/Groot/Bolderkar):_____________________ 
D. Aantal personen:_________________________________ 
 
OUDEREN 
Uitbeelding (onderwerp):  _____________________________ 

Evt. groepsnaam:___________________________________ 
 

Wagen (Klein/Groot):________________________________ 
 

Met of zonder muziek:_______________________________      
 

Aantal personen:___________________________________ 
 

NAAM:________________________________________________ 
 

ADRES:_______________________________________________ 
 
S.v.p. Aantal kinderen t/m de basisschool vermelden:  _____ 
 
Voor een goed verloop van de optocht deze lijst inleveren bij: 
H. Pouwels, Doenssenstraat 25, America 
S.v.p. vóór woensdag 2 Maart 2011 
 

Ook dit jaar is er weer prijs voor iedereen. 
Bij voorbaat dank. 

CARNAVALSVERENIGING DE TURFTREIËRS. 
 



Programma Turftreiërs voor de Carnavalsdagen 
Het begint met het Schoolcarnaval van basisschool de Wouter op 
vrijdagmiddag 4 maart. Na een gezamenlijke optocht maken we er in 
de Bondszaal samen met de kinderen en alle andere feestvierders een 
prachtig feest van. ’s Avonds bij Jong Nederland: Carnavalsbal. 
Zaterdagmiddag 5 maart: bezoek aan de inwoners van America die 
tijdens de carnavalsdagen in een zieken- of verpleeghuis moeten 
verblijven. Informatie hierover is om privacyredenen steeds moeilijker te 
verkrijgen en we willen niemand vergeten. Als u daarom iemand kent 
die tijdens Carnaval in een zieken- of verpleeghuis moet verblijven, 
vragen wij u om dit even door te geven aan Herm Pouwels, telnr. 077-
8503732. Zaterdagavond 5 maart om 18.30 uur: H. Mis in de kerk in 
aanwezigheid van alle hoofdpersonen van Carnaval 2011. Samen met 
de Ericakapel wordt voor een mooie invulling gezorgd. ’s Avonds: 
carnavalsbal in de Zaal met als thema New Kids. Op zondagmorgen 6 
maart zal Prins Michael d’n 1e de sleutel van het Turftreiërsriek 
ontvangen tijdens de Sleuteloverdracht. Dit feest begint om 10.45 uur in 
de Mèrthal te Horst. Iedereen is van harte welkom. ’s Middags volgt 
dan in eigen dorp de Boerenbruiloft van Miriam en Francis. 
Carnavalsmaandag 7 maart: grote optocht in America. Om 14.00 uur 
zal weer een bonte stoet van eenlingen, groepen en wagens 
vertrekken. Achter Vorst Peter en Ceremoniemeester Anton zal de 
jeugd hun creaties tonen en daarachter volgen dan alle andere 
deelnemers. Deelnameformulieren kunnen tot 2 maart ingeleverd 
worden op Doenssenstraat 25. (of via secretaris@turftreiers.nl) Opstellen 
voor de optocht is mogelijk vanaf 13.00 uur op de hoek Gerard 
Smuldersstraat-Kabroekstraat. S.v.p. de aanwijzingen van de 
optochtbegeleiders opvolgen. Het verzoek om bij gebruik van tractor 
of motorvoertuig zorg te dragen voor een geldig rijbewijs en 
verzekering. Verder het verzoek om tussen 13.30 uur tot einde optocht 
de optochtroute autovrij te houden, dus s.v.p. niet parkeren 
(Kabroekstraat, Schiksedijk, Nusseleinstraat, Pastoor Jeukenstraat (ook 
plein voor kerk vrijlaten), Gerard Smuldersstraat). Na de optocht: feest 
in de Zaal. Rond 16.30 uur: prijsuitreiking kinderoptocht. De uitslag van 
de grote optocht volgt rond 17.30 uur. De Ericakapel en dj Geert 
Craenmehr zullen de feestvreugde verder vergroten met muziek voor 
iedereen ! 
Dinsdag 8 maart: Krumelkesbal voor jonge carnavalsvierders. En ’s 
avonds volgt het Afsluitingsbal, speciaal voor alle jongeren in America.   
Wij wensen u prettige Carnavalsdagen. Alaaf !!! 

 

 
CARNAVAL IN AMERICA 
 
-  OPTOCHT BASISSCHOOL DE WOUTER:  …EN ZE LEEFDEN NOG LANG & 
GELUKKIG -  
 
 

Vrijdag 4 maart 2010, 
van 13.00u tot ca. 13.45u 
 
Sprookjesachtige optocht, verzorgd door leerlingen 
en leerkrachten van Basisschool De Wouter, 
muzikaal ondersteund door leden van Mekkeluk Zat, 
muziekvereniging St. Caecilia en andere muzikanten. 
 
Voor u! 
Wij zien u graag langs de route staan tijdens de 
optocht, want een optocht zonder publiek is als 
carnaval zonder muziek! Laat de kinderen merken 
dat hun creatieve uitspattingen niet voor niets zijn 
geweest en dat u hun carnavalscreaties waardeert! 
 
Om 13.00u zal de optocht vertrekken bij 
Basisschool De Wouter aan de Gerard 
Smuldersstraat 1 in America.  
 
Via de Gerard Smuldersstraat, Kabroekstraat, 
Schiksedijk, Nusseleinstraat en Pastoor 
Jeukenstraat trekken de kinderen in optocht naar de 
Bondszaal waar ze de middag afsluiten met het 
WOUTERBAL (houdt er rekening mee dat de 
bovengenoemde straten tijdelijk  voor verkeer zijn 
afgesloten). 

 
-  OPROEP - 
Zoals al eerder genoemd: een optocht zonder publiek is als carnaval zonder muziek. 
Wij zijn daarom niet alleen op zoek naar zoveel mogelijk publiek, maar ook naar muzikanten, 
die onze schooloptocht willen voorzien van een vrolijke noot. Kunt u een blaasinstrument of 
slagwerk bespelen? Heeft u op vrijdag 4 maart a.s. tijd en zin om mee te doen? Meldt u zich 
dan aan! Wij zien u graag verschijnen! 
 
Wilt u meer informatie of zich als muzikant aanmelden, dan kunt u contact opnemen 
met: 
Dorien Smedts    (077) 464 16 19 
Willemien van den Homberg   (077) 464 12 53 
Chantal Versleijen    (077) 464 90 50 
School: Wendy Derksen of Gert Derks  (077) 464 19 18 

mailto:secretaris@turftreiers.nl�


Aanmelden op Bs De Wouter 
 
We zitten nog middenin het schooljaar 2010-2011, maar maken 
u erop attent dat de aanmelding van nieuwe kinderen voor het 
schooljaar 2011-2012  plaatsvindt op donderdag 17 maart. We 
starten om 10.45 uur op onze school met een gezamenlijk 
informatiemoment. We stellen ons voor en vertellen kort over De 
Wouter. Vervolgens kunt u de school bezichtigen en uw kind 
inschrijven. Tevens staan de directeur en de intern begeleider 
voor u klaar om vragen te beantwoorden. Natuurlijk vinden we 
het leuk als uw zoon/dochter ook meekomt.  
Het centrale informatiemoment duurt ongeveer een half uurtje. 
Het betreft de kinderen die geboren zijn tussen 1 juli 2007 en 1 
augustus 2008. Heeft u uw kind reeds ingeschreven, dan mag u 
altijd nog een keer komen kijken.   
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Bart 
Mous, directeur van bs De Wouter.  
Tel. 077-4641918 info@dewouter.nl 

 
 
 

Starterspakket Tennisclub America 
 
Net als voorgaande jaren biedt Tennisclub America ook dit 
jaar het starterspakket aan. 
Dit houdt in dat je in april, mei en juni kunt tennissen voor 
maar € 30,00,- 
Daarbij krijg je ook nog eens gratis 4 lessen van een 
gediplomeerde leraar. 
Na deze 3 maanden kun je beslissen of je lid wil worden van 
de tennisclub. 
Dit aanbod geldt alleen voor degene die nog nooit gebruik 
hebben gemaakt van deze actie. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
 Gertie Peeters 
Tel.nr.: 077-4642072, Email: gp.vos20@planet.nl 

 
Balgooien 2011 op 13 maart a.s.  

 
Een aloude traditie leeft voort in America. Op de eerste 
zondag na carnaval, na de Hoogmis, trekken de kinderen van 
de basisschool en tegenwoordig zelfs jonger, naar stellen die 
in het afgelopen jaar in het huwelijk zijn getreden. Onder luid 
geroep van de kinderen (“bal, bal, bal, …”) wordt hen vanuit 
de woning snoepgoed e.d. toegeworpen. Het 
Boerenbruidspaar neemt ook deel en sluit de rij van 
gehuwden met het gooien van snoepgoed vanaf de Kiosk aan 
het plein voor de kerk. Voor zover bekend is de gemeente 
Horst aan de Maas de enige gemeente waar het traditionele 
balgooien plaatsvindt. 
De Dorpsraad in America heeft het balgooien de afgelopen 
jaren een wat meer georganiseerd karakter gegeven door in 
overleg met de bruidsparen een route op te stellen. 
De route op zondag 13 maart 2011 start om 11.00u is als 
volgt: 
 
1. Nathalie en Gerard Lemmen-Derix, Pastoor Jeukenstr. 23 
2. René en Janet Schurink-Klunk, Gerard Smuldersstraat 13 
3. Koen en Claudia Tielen-Lemmens,  Lisdodde 11 (boven) 
4. John en Esther Hermans-Rongen, Pastoor Janssenstr. 7 
5. Marco en Marion Hesp-Colbers, Doenssenstraat 23 

Tot slot trekt de groep naar het plein voor de kerk, waar het 
Boerenbruidspaar 2011 (Miriam Philipsen en Francis ’t Hof) 
vanaf de Kiosk het balgooien zullen afsluiten. 
 
Mochten we onverhoopt iemand vergeten zijn te benaderen, 
neem dan even contact op met de Dorpsraad, Chantal 
Versleijen, tel.nr. (077) 464 90 50. 
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EETPUNT AMERICA 
 
 
Hebt U zin om ook eens een keer aan te schuiven !! dan bent u 
van harte uitgenodigd.  
 
Woensdag  16 maart 2011 is er een Eetpunt . 
Aanmelden voor vrijdag 11 maart. 
 
VANAF 11.45 uur BENT U WELKOM IN AAN DE BRUG  
Om 12.15 uur wordt de maaltijd geserveerd , na afloop kan 
er gezellig worden na “gekaart”.  
 
Opgeven en afmelden bij; 
Lenie Coenen (tel. 077-4641628, G. Smuldersstraat 28) of bij  
Margaret Versteegen (tel. 077-4642068, Nusseleinstraat 17). 
  
De kosten voor deelname (€ 10,25) betaalt u op 16 maart .   
 
Er zijn cadeaubonnen verkrijgbaar in coupures,  
te weten van  € 10 ,25.  
Mien  Cuppen  Hoebertweg 9 ( 077–4641828) ook tijdens 
Eetpunt. 
 
 
 
 
 
Wie heeft er interesse om vanaf mei de weekkrant rond te brengen in een 

gedeelte van het buitengebied? Zoals iedereen weet is in de weekkrant een 
oplage van de Echo van Horst opgenomen. Eind april stop ik hiermee. Als 
je meer informatie wilt of interesse hebt, neem dan contact op met W. v.d. 
Homberg tel 4641253. Als er niemand is die dit over wil nemen dan 

vervalt vanaf mei de weekkrant in een bepaald gedeelte van het 
buitengebied. 

 

OOpp  zzaatteerrddaagg  1122  mmaaaarrtt  22001111  
oorrggaanniisseeeerrtt  ffaannffaarree  SStt..CCaaeecciilliiaa    
ddee  jjaaaarrlliijjkkssee  PPOOTTGGRROONNDDAACCTTIIEE    

iinn  AAmmeerriiccaa  
 

Onze leden komen zaterdag 12 maart, tussen 11:00 en 15:00 
uur, bij u aan de deur om de potgrond aan te bieden.  
 
De potgrond wordt aangeboden in zakken van 40 liter. Het is 
een kwaliteitspotgrond die zeer geschikt is voor het gebruik 
in bloembakken en potten, maar ook prima is te gebruiken in 
de tuin. De prijs is € 3,50 per zak óf 3 zakken voor € 10,00. 
 
Als u deze dag niet thuis bent en toch van deze actie gebruik 
wilt maken, kunt u een email sturen naar 
potgrondactie@mvcaecilia.nl, met vermelding van uw naam, 
adres en aantal zakken. De potgrond wordt dan in onderling 
overleg, op een later tijdstip bij u bezorgd.  
 

 
MEGA FESTIJN   

 
Weej dreej doen  

ôk meej 
 

MEGA FESTIJN 
 

 

mailto:potgrondactie@mvcaecilia.nl�


Aan de patiënten van huisartsenpraktijk America: 
• Op 4 maart is er geen arts op de praktijk aanwezig 

vanwege een nachtdienst. De apotheek is deze dag 
wel geopend. 

• De artsen zijn wegens vakantie afwezig van 7 t/m 11 
maart (carnavalsweek). Op maandag 7 maart is ook de 
apotheek gesloten. 

• Vrijdag 8 april is er geen arts aanwezig vanwege een 
vrije dag. De apotheek is wel geopend. 

 Waarneming: 
• dkt. van Weeghel, Zonnedauw 70 in Sevenum, tel. 077-

4674175 (tijdens vakanties en nascholingen) 
• dkt. De Weert, Sondertseveld 4 in Sevenum, tel.077-

4673868 (tijdens nascholingen) 
• dkt.Weling, Den Bunder 1 in Kronenberg, tel.077-

4672829. (tijdens nascholingen) 
Als in America de apotheek gesloten is, kunt u met recepten 
naar de apotheek in Sevenum. 
 
U kunt natuurlijk ook op onze website: 
www.america.praktijkinfo.nl kijken! Ook kunt u hier terecht 
voor herhaalrecepten en andere vragen en reacties. 
 
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk America 
 
Wie heeft informatie over de boefjesschool ?? 

In America was er in de oorlog  een tijdelijke tuchtschool gevestigd. In 
het dorp werd het de boefjesschool genoemd. 

Deze "school" was gevestigd in de Kamphut in America (thans 
Peelmuseum) . 

In een boek over de oorlog van Geertje Dimmendaal (heropvoeding en 
behandeling: meisjes in huize de ranitz groningen) staat iets over een 
tijdelijke tuchtschool in America . Verder is hier nauwelijks iets over 

bekend. 
Hebt u informatie ? Neem dan contact op met Hay Mulders Oud 

America (tel 4641949) 

New Kids Turbo in America 
Carnavalszaterdag in de bondszaal 
 
Graag nodigen wij iedereen uit om op zaterdag 5 maart de 
carnaval  
te starten in de bondszaal. Haal de flitsende trainingspakken 
maar alvast uit de kast. Zoek een stoere legerbroek of een 
leren jas. Laat je haar vanaf nu groeien zodat je straks een 
prachtig matje hebt. Kortom, het is tijd voor de New Kids in 
America. En wao leet dat dâ, America? 
 
Nou, America dat leet neet, America dat stiët: en wel op 
zaterdag 5 maart in Horst aan de 
Maas(kantjes). En het zal de bondszaal op zijn grondvesten 
doen schudden.  
Allemaal van harte welkom namens het boerenbruiloftcomité. 
 
Aanvang: 21.00 uur.  Entree: Vrij. 
 

 
 

Kindcentrum de Wouter biedt mogelijkheden voor  
voor- en naschoolse opvang 

Basisschool de Wouter ontwikkelt zich langzaamaan tot een kindcentrum. Binnen 
een kindcentrum komen verschillende partijen samen met als doel de ontwikkeling 
van het kind in een logische en rustige lijn te laten verlopen. 
Op dit moment heeft de peuterspeelzaal een plek binnen het gebouw evenals de 
basisschool. Tussen de middag kunnen kinderen overblijven. 
De volgende stap is dat we voor- en naschoolse opvang aan willen bieden. 
Kinderen kunnen vanaf half 8 op school gebracht worden en worden dan door 
professionele krachten opgevangen. Ook na schooltijd kunnen kinderen 
opgevangen worden op school. In de toekomst beklijken we ook de mogelijkheden 
om in de naschoolse opvang een gericht aanbod aan te bieden op b.v. het gebied 
van sport, muziek e.d. 
U begrijpt dat de opvang alleen opgestart kan worden als er voldoende vraag naar 
is. 
Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met de basisschool (077-
4641918 of via de mail info@dewouter.nl) 
Ook kunt u informatie krijgen bij Dynamiek Samenspel, de organisatie die de 
opvang voor haar rekening neemt (077-8508703) 
 
Met vriendelijke groet,  Bart Mous, Directeur Bs De Wouter 

http://www.america.praktijkinfo.nl/�
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  Uit de dorpsraadvergadering van 16-2-2011 
 
- zoals elke maand werden ook nu weer een aantal actuele zaken 

besproken . 
- De Americaanse Groengroep voor het onderhoud en het schoonhouden 

van een aantal woongebieden / straten in America. In enkele straten werkt 
dit nu al (Doenssenstr / Rustven/  Zouavenstr.) Een aantal straten is bijna 
zover dat ze kunnen starten. Per straat zijn er contactpersonen. Er staat 
een vergoeding tegenover. Er zijn nog enkele straten waar mensen / 
contactpersonen gezocht worden. Graag melden bij de dorpsraad, Marco 
Hesp of het secr. dorpsraad@americaweb.nl.  

- Het balgooien staat weer te gebeuren op zondag na de Carnaval. Zie 
bericht elders in het Peelklokje.  

- Zwarteplak heide: op 16 maart zal er een toelichting gegeven worden 
over dit plan voor het gebiedje van de Zw. Plakweg tot aan de 
Hottemaerweg.  

- De dorpsraad is voornemens om de welkomsborden op de 
toegangswegen te veranderen.  

- Er is een werkgroepje opgericht wat zich gaat bezighouden met 
verkeersprojecten in America.  

- Het project Dorpen in het groen loopt af op 1 april. Voor die tijd moeten er 
nog wat zaken uitgevoerd gaan worden o.a.: Kabroeks Ommetje, diverse 
aanplant, haag langs de spoorlijn (Past. Jeukenstraat), hoek Ger. 
Smuldersstr. / Kerkbosweg . Nieuwe projecten kunnen niet meer 
aangemeld worden.  

- Binnen de gemeente/ regio is men bezig om wandel en fietsroutes te 
koppelen en meer op elkaar af te stemmen onder de naam 
“Boerenlandschap”. Men is momenteel bezig met een inventarisatie.  

- Voor het nieuwe Dorpsontwikkelingsplan zijn een 5 tal speerpunten 
uitgekozen door de dorpsraad. De input is mede vanuit het Buurtcafé en de 
actualisering van het bestaande DOP. In willekeurige volgorde is er 
gekozen voor: Woningbouw ( starters, jeugd, ouderen), verkeerszaken 
buitengebied, verkeerszaken centrum, instandhouding van het 
voorzieningenniveau, opknappen Kabroeksebeek. Deze prioriteiten zullen 
in april met het College van B & W besproken worden.  

 
De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 

16 maart a.s Aanvang 20 uur Aan de Brug. 
 

Belangstellenden zijn altijd welkom om met ons te praten over de 
leefbaarheid van America. 

 

VBA Vrouwenbeweging America 
16 maart Avondexcursie naar de Brandweer aan de 

Americaanseweg te Horst. We vertrekken om 19.15 uur met eigen 
auto's bij de kerk. Graag tijdig aanwezig. Bij verhindering even 

doorgeven bij een van de bestuursleden. 
Verder wensen we allen een fijne carnaval. 

 
 
 
 

De weg naar berusting lijkt zo lang. 
Het is nog moeilijk te begrijpen en het een plekje te geven. 
Het warme medeleven, in welke vorm dan ook, heeft ons  
veel steun gegeven. 
Wij bedanken u voor de wijze waarop wij samen afscheid 
hebben genomen  van 
   
   Jeu van Rengs 
 
      Riek en de kinderen. 

 
 
 
 
 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
alle hulp en medeleven die wij de afgelopen 2 jaar ontvingen - 

na het zware ongeluk - tot nu toe, het moment van het 
"definitieve" afscheid van ons pap:   

 
NOUD MEULENDIJKS  

 
Een speciaal woord van dank voor pastoor Clijsters & het 

kerkkoor van America. 
 

Lies Meulendijks-Brummans, kinderen en kleinkinderen 
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Activiteitenoverzicht America maart / april 2011 
Maart 
2 - KBO cursus Veilig in beweging 2  
4 – Schoolcarnaval 
4 – Carnaval Jong Nederland 
5 – Carnavalsmis 
5 – Carnavalsbal  
6 – Sleuteloverdracht en Boerenbruiloft 
7 – optocht en aansl. Prijsuitreiking en carnavalsbal 
8 – kruumelkesbal voor de kleintjes en afsluiting 
9 – Kienen voor ouderen 
9 - KBO cursus Veilig in beweging 3 
12 – potgrondactie Fanfare St. Caecilia 
12 - haltoernooi Tennisclub 
13 – jaarvergadering fanfare St. Caecilia 
13 – balgooien vanaf 11.00 uur 
14 - Jaarvergadering Korfbalver. Erica 
16 – Eetpunt America 
16 – KBO bezoek aan casinso Venlo  
16 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur)  
21 - Zonnebloem, Rondvaartboot Amsterdam 
20 – inleveren kopie Peelklokje 
23 – KBO ledenvergadering 
25 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal  
26 – 27 – gemeentelijk solistenconcours Fanfare 
26 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
27 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur 
30 - KBO cursus Veilig in beweging 4 
 
April 
6 - KBO cursus Veilig in beweging 5 
8 – H. Vormsel 
9 - Lenteconcert Cantaremos in de Bondszaal tevens afscheidsconcert 'My Way". 
10 – Peeldag Peelmuseum 11 – 16 uur 
12 - Zonnebloem, Diner in `t Kruuspunt 
13 – Kienen voor ouderen 
13 – 20 – 27 – Peelmuseum OPEN van 13.30 – 16.30 uur 
13 – openbare dorpsraadvergadering (20 uur) met College van B & W 
19 – KBO fietstocht 
16-17 – WK Vette Haas  
17 – inleveren kopie Peelklokje 
20 -  Bloemenactie korfbalver. Erica 
20 – Eetpunt America 
20 – KBO bloemschikken (paasdecoratie)  
22 – inzameling plastic verpakkingsmateriaal  
23 – Oud papier inzameling Jong Nederland America 
24 – Pasen  
24 – Ruilbeurs Peelmuseum 10 – 13 uur 
27 – KBO themamiddag Slechthorendheid 
30 – Koninginnedag 

                                                                   Heel gewoon  
                                                    Heel bijzonder 

                                                                Gewoon een bijzonder mens  
 
Zoveel medeleven 
Zoveel kaarten 
Zoveel bloemen 
Zoveel mensen bij de avondwake en uitvaart 
 

Een bijzonder afscheid van mijn lieve man en onze lieve pap 
 

Jo Heijnen 
 

Hiervoor willen we iedereen heel hartelijk danken. 
 
Rika Heijnen – Verdonschot 
Marion en Karl 
Chris 
Petra en Eddy 
Karel 
 

 
 
 

Wij zoeken een 
 

BEZORGER VOOR HET Peelklokje. 
Wij zoeken iemand die 1 x per maand op maandag en /of dinsdag 
ca 550 Peelklokjes wil bezorgen in het Centrum van America.  
Er staat een leuke vergoeding tegenover.  
 
Interesse ? Graag even contact opnemen met de redactie: Ine v/d 
Munckhof (4642033)  



Playbackweekend Jeugdcarnaval America 
 
 
Het was weer een geweldig playbackweekend waarin we heel 
wat talenten langs hebben zien komen. En ook dit jaar is het de 
jury gelukt om de beste eruit te halen. 
Op zaterdag 5 februari waren de uiteindelijke winnaars van De 
Grote Playbackshow Loek Philipsen & Victor Wijnhoven. Zij 
gaven als Nick & Simon een grandioos laatste optreden weg 
in America met het lied “De Spaanse duif”.  Maar plakten er 
vervolgens gewoon nog een hele show aan vast. 
 
Op zondag 6 februari was het de beurt aan de kinderen van de 
basisschool in De Mini Playbackshow. De jury wees uiteindelijk 
Roy Peeters met het nummer “Ik wil nog niet naar huis” van 
Guus Meeuwis aan als winnaar van de onderbouw. Inez van de 
Homberg, Evie Linskens, Yvon Nelissen werden met het 
nummer “Famous”  van het Junior Songfestival de winnaars van 
de bovenbouw.  
 

De verdere uitslagen en foto’s zijn terug te vinden op 
www.turftreiers.nl 

 
 

 

Carnaval op basisschool 
de Wouter 

 

Dit jaar wordt de Carnaval op de Wouter 
aangevoerd door Prins Niels (Korver) en 
prinses Anouk (van der Heijden) met hun 

adjudanten Jeroen (Pernot) en Mirthe 
(Vervoort) . 

Jeugdgezelschap 2011 
 
Jeugdprins Maikel Roelofs 
Jeugdprinses Renée Haegens 
Adjudanten Jop Haegens 

Robin Holtackers 
Vorst Bjorn Deckers 
 
Dansmarietjes 

 
Judith Daniëls 
Manouk van Enckevort 
Fenne Kleuskens 
Ilse van de Homberg 
Veerle Nelissen 
Celine Peeters 

 
Raad van Elf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hidde Derks 
Thom Geurts 
Sven Houben 
Jelle Luttge 
Bart Tielen 
Rens Tielen 
Daan Twaalfhoven 
Luc Hebben 
Floor KLeuskens 
Heljo Peeters 
Mirna Seweuster 

 
 
 
 
 
 

http://www.turftreiers.nl/�


Even voorstellen: 
PRINS MICHAEL 1e  VAN DE TURFTREIËRS: 

Naam: Michael van Rengs  
Geb.datum en plaats: 30-06-1973 in Horst 
Lengte en gewicht: ± 1.75 m. lang en 86 kg. zwaar (gok) 
Burg.staat: gehuwd met Kim Baeten en schitterende zoon Mille  
Beroep: leraar wiskunde en fractievoorzitter SP 
Hobby’s: VVV-Venlo, veteranen America, basgitaar spelen,  
 Henk uitlaten, muziek 
Beste karaktereigenschap: Ik blijk nogal sociaal te zijn 
Slechtste karaktereigenschap: Bijt me soms te diep vast in zaken die me aan het 
hart gaan 
Wat was je reactie toen ze je vroegen om prins te worden? Ikke? Op de 
achtergrond zag ik de oogjes van Kim al fonkelen, dus wist ik meteen dat ik JA zou 
zeggen. Wat zei Kim? Dat motte doon jong, wuurt de moeiste carnaval, zeer zeker. 
Ben je tevreden met de keuze van adjudanten?  
Ja, wat een vraag. Als je carnaval met je beste vrienden als adjudant mag vieren, 
kan het niet beter.  
Wat verwacht je van het komende carnavalsseizoen? 
Geweldig. Feest. Samen met alle mensen het mooiste feest maken dat er ooit in 
America geweest is.  
Waar kun je niet tegen? Mensen die hun woord niet houden of afspraken niet 
nakomen. 
Waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker maken?  Kim en Mille. 
Reageer kort maar krachtig op de volgende woorden: 
Zoon Mille: Schitterend menneke en hij praat er graag, hetgeen ik  
 fantastisch vind 
Past. Janssenstraat: Gezellige straat met aardige mensen. Jaarlijkse BBQ  
 bewijst dit 100%  
Werk: Werken met mensen blijft fantastisch. In de politiek en op  
 school praat je veel  en kun je mensen verder helpen met  
 hun problemen.  
Vakantieland: België en Nederland 
Lievelingsmuziek: Kreator, Die Toten Hosen, Deadhead, Helloween en 
 Gammaray. Nooit te vergeten: Tröckener Kecks 
Soms denk ik: “Leefde os mam nog maar, dan kon ze zien dat Mille er is 
en hoe het met ons gaat”   Lievelingseten: Spaghetti bolognese  
Favoriete kleding: Spijkerbroek, T-shirt en vest 
Favoriete tv-programma: NCIS, Criminal Minds en Buffy the Vampire Slayer 
Droomwens: Dat mijn vrienden altijd mijn vrienden blijven 
Geld: Mens staat bij mij centraal, nooit het geld 
Bang voor: Niks en niemand  Lievelingskleur: Rood   
 Leukste sport:  Voetbal   
Vrije tijd: SP, Voetbal en genieten van alles om me heen  
Lievelingsdrank: Koffie     Favoriete auto: Opel Vivaro 
Respect voor:   Mensen die iets doen voor de medemens 
Milieubewust: Natuurlijk. Afval scheiden en kritisch kijken hoe het beter kan! 
Seks:  Dat houd ik allemaal voor mezelf. Gaat niemand iets aan 
Familietrekje:  Vrolijk karakter en recht doorzee 

Plannen voor grootschalig hippisch park van internationale allure 
 
Woensdag 23 februari ondertekenden sportgedeputeerde Odile Wolfs van de 
Provincie Limburg, burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Horst aan de 
Maas en Klaas Bruins Slot, directeur van Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling, een 
samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een grootschalig hippisch 
park van internationale allure. Hiermee geven bovengenoemde partijen vorm aan 
hun intentie om van Limburg dé paardensportprovincie van Nederland te maken.  
 Park de Peelbergen zal het decor vormen voor het realiseren van dit unieke 
centrum voor nationale en internationale hippische activiteiten. Het Hippisch 
Centrum ‘De Leistert’, dat wegens de uitbreiding van recreatieve functies in Roggel 
moet verdwijnen, zal geïntegreerd worden in het internationale hippische park in 
Horst. Hierdoor blijven de internationale wedstrijden en trainingsmogelijkheden, 
waarvoor het Hippisch Centrum ‘De Leistert’ al jarenlang bekend staat, voor 
Limburg behouden. 
Gedeputeerde Odile Wolfs: “De ontwikkeling van een hippisch park van dit formaat 
geeft een positieve impuls aan de paardensportsector in Limburg en dus aan de 
ambities van het Limburgs Paardensportplan. In dit plan werd vastgesteld dat er In 
Limburg behoefte is aan één topsportlocatie. Het hippische park in Horst aan de 
Maas zou deze functie prima kunnen vervullen.”  
  
In diverse expert meetings die mede inhoud hebben gegeven aan het tot stand 
komen van het Limburgs Paardensportplan is geconstateerd dat een bundeling 
van krachten op het terrein van kennisontwikkeling en kennisoverdracht, een 
belangrijk gemis is in de sector. Het hippische park kan hierin een belangrijke rol 
spelen door bestaande initiatieven te verbinden en te versterken. Gezien de 
aanwezigheid van diverse toonaangevende hippische ondernemers, fokkers en 
verenigingen in de regio sluit de komst van een hippisch centrum aan bij de 
behoefte aan een goede trainings- en wedstrijdaccommodatie.   
 
Wethouder Leon Litjens : “De gemeente Horst aan de Maas is enthousiast over de 
voorgenomen plannen. Dit sluit aan bij de ambities die de gemeente Horst aan de 
Maas al langer had om een hippisch centrum te ontwikkelen. Verder zijn we van 
mening dat Park de Peelbergen hiermee uit kan groeien tot een belangrijk gebied 
voor diverse vrijetijdsfuncties. Wat tevens aansluit bij de regionale ambitie om een 
toeristische parelsnoer van leisure en recreatie langs de Midden- Peelweg te 
creëren.” 
Directeur Klaas Bruins Slot van Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling: “Door 
gezamenlijk ambities te bundelen wordt meerwaarde voor de gehele hippische 
sector nagestreefd. Het integreren van de verschillende hippische voorzieningen 
biedt een uitstekend podium om zowel in de breedte als in de topsport de 
hoogste ambities na te streven. De terreinen op Park de Peelbergen lenen zich 
prima om passend binnen de landschappelijke kwaliteiten de verschillende 
onderdelen van de paardensport maximaal tot uiting te laten komen.” 
 
In het komende jaar zal Ballast Nedam samen met haar partners de plannen 
verder gaan uitwerken en nadere afspraken maken over de uitvoering. Zodra de 
plannen in een verder stadium zijn, worden belanghebbenden en 
geïnteresseerden erbij betrokken. 



Orde van Verdinste d’n Turftreiër  
voor Wim Kleuskens 

 
Op vrijdagavond 25 februari tijdens de 1e zittingsavond zal 
Carnavalsvereniging de Turftreiërs uit America, de Orde van 
Verdinste, d’n Turftreiër, uitreiken aan Wim Kleuskens. Wim 
ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlange grote inzet bij 
voetbalvereniging AVV America, waar hij  onder andere 35 jaar 
als bestuurslid actief is geweest.  
 
Wim meldde zich als veertienjarig “menneke” aan bij de 
voetbalclub. Het was het begin van een lange “loopbaan” bij 
AVV America. Na in de diverse jeugdelftallen te hebben 
gespeeld, begon hij daarna zelf zich actief in te zetten voor die 
jeugd. Hij heeft in zijn jaren veel teams getraind, van A1 tot F1. 
In 1968 werd hij voorzitter van het jeugdbestuur. Een functie die 
hij 12 jaar bekleedde. In die hoedanigheid nam hij ook zitting in 
het hoofdbestuur van AVV. Ook nadat hij stopte als 
jeugdvoorzitter bleef hij actief als bestuurslid van de senioren. In 
totaal 35 jaar werkte hij mee in dit bestuur. Van 1991 tot 2003 
zelfs als voorzitter. Naast zijn bestuursfuncties floot hij ook 
regelmatig wedstrijden voor zowel de jeugd- als senioren-
elftallen. 
 
Wim was een echte duizendpoot voor de voetbalvereniging. Hij 
verzorgde de velden: beregenen, opmaken en lijnen trekken. De 
reclameborden langs het hoofdveld aanbrengen en verwijderen. 
Hij hielp mee met het onderhoud van de gebouwen. En zeer 
belangrijk: zonder ballen, geen wedstrijd. Dus daar zorgde Wim 
ook voor ! 
 
Al die jaren speelde Wim natuurlijk zelf mee op het voetbalveld. 
15 jaar stond hij in het 1e elftal. Vervolgens voetbalde hij tot zijn 
40ste in het 2e en 3e team. En daarna zelfs nog tot zijn 63e 
actief bij de veteranen. Toen hing hij zijn voetbalschoenen aan 
de kapstok. Hoewel die er nog wel afgehaald werden als hij 

grensrechter was bij de veteranen. Waarvan hij ook nog enkele 
jaren leider was.  
 
Wim zit nog steeds niet stil. Nog altijd staat hij klaar voor de 
voetbalclub. Maar sinds 14 jaar is hij ook lid van de 
Biljartvereniging voor Ouderen in America. Ook hier weer als 
duizendpoot. Hij helpt met alles wat te maken heeft met het 
reilen en zeilen van deze vereniging. Sinds 2006 is hij secretaris 
van de Biljartfederatie voor Ouderen Noord-Limburg. Wim 
verveelt zich nooit.  
 
Toen de Carnavalsvereniging Wim ging vertellen dat hij dit jaar 
de Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, overhandigd kreeg, zei hij: 
“Kan ik dur nog onderoêt, want dat is toch nurgens vur nuudig”. 
Maar als iemand het verdiend heeft om in het zonnetje te 
worden gezet, dan is het Wim wel ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De boore-femilie ván 2011: 
 
Elders ván de broêdegom; 
Bert van Piete To van Versleye Sjang en Corry van 
Philipsen Tien en Nely de Martines. Oftewaal; Bert 
Kostjaans en Corry Philipsen. 
Rîeke hiërboor (oêm, tante) getuûge; 
Jos ván Jan ván Gieleke in ut Wout en Marian ván 
Saris Sjang ziene Jeu. Oftewaal; Jos en Marian van 
Herpen. 
Getuûge; Beike ván Koos ván van Heijst Adrianus. 
Oftewaal; Beike van Heijst 
Alderwetse hoesaarts; Ruud ván Ger ván Reinders 
Leike. Oftewaal; Ruud Reinders 
Burgemeister;  
Mark ván Frans ván Zangers Toën ziene Bèr. 
Oftewaal; Mark Steeghs 
Burgemeistersvrouw; Jolanda ván Jeu ván 
Vanuiter. Oftewaal Jolanda Vullings 
Pastoer; Thijs ván Lea ván Graad ván Mulders 
Hand. Oftewaal; Thijs Baltissen 
Alternatieve geneeshier; Tom ván Johan ván Mie 
ván Sjang ván de Podé. Oftewaal Tom Ummenthun 

Boorebroedspaar 2011: 
Miriam ván Toën ván Philipsen Heintje en ván Riek 
ván Wijnhovens Piet en Francis ván Wiet van der 

Hoff, Sheriff ván de Piël en ván Lenie ván Piet Arts 
oet Sint Tunnes 

 
Oftewaal; 

 
Miriam Philipsen en Francis van der Hoff 

 
’T Boorebroedspaar zal op zóndág 13 maart bâl 

goëje vur de kaerk op ’t plein. 

 
 
 
 
 
 
 



Weej,  
ut boorebroedspaar ván 2011,  

 
              Miriam ván Toën ván Philipsen Heintje 

en ván Riek ván Wijnhovens Piet 
en 

          Francis ván Wiet van der Hoff, sheriff ván de    
Piël   en ván Lenie ván Piet Arts oet Sint Tunnes 

 
Wille ów beej deze oêtnuûdige vur ós  
trouwereej óp Carnavalszóndág beej  

de kiosk, um hâllef veêr en vur ós reseptie  
in ut tot boorescheur umgetoëverde 

gemaenschapshoês in Amèrica. 
 
 

Weej beginne mit deez’ reseptie um kwárt 
ovver veêr en die deurt wies hâllef zès, 

már……… 
  
 

Gu mógd grös de gânse’n aovend blîeve!! 
 

 
 

Proclamatie boorebroedspaar  2011 
Ik, Francis ván Wiet van der Hoff, sheriff ván de Piël en ván Lenie ván Piet 
Arts oet Sint Tunnes 
 

• Ik bin drukker. Dat wil nie zeggen dat ik mej druk. Dat ik drukker 
bin wil ok nie zegge dat ik noeit rustig bin, integendeel, ik bin de 
rustheid zelve. Nèè, ik bin drukker van mien beroep, offset-drukker 
vur de specialisten onder ollie.  

• Ik heb hiël veul vrienden, maar de Three Amigos zien toch wel de beste 
van ut stel.  

• Mien groëte idool is toch wel Johnny Cash, the man in black 
• Ik bin gek op Miriam, mien grutste hobby. Wat wej samen hebben? 

Noem ut mar “A thing called love” 
• As ik zeg dat ik nar huus goj, dan goj ik nor huus en nie nor hoes 
• Sinds kort heb ik mien muzikale horizon wat breijer gemakt en speul 

ik trompet bej de Joekskapel. Ik viend dat Mekkelijk zat.  
 

Ik, Miriam ván Toën ván Philipsen Heintje en ván Riek ván Wijnhovens Piet 
 

• Ik werk al hiël lang op luchtmachtbasis de Piël. 
• Iederiën denkt durrum dat ik ze duk zie vleege. En dat is ok zoë, mar 

ni op mien werk 
• Ik speul gèr toniël, al wurde dor de latste tied zo ontzettend naat 

vaan. 
• Ik bin de witte oetvoering vaan Serena Williams op het center court 

vaan America. Alliën verdien ik d’r iets minder geld mej. 
• Ik bin gek op Francis, mien grutste hobby. As ik Francis zie daan 

krieg ik ut metiën werrum en veul ik mej as in ‘n “Ring of fire” 
• Ik zing net zo mekkelijk en nummer vaan Johnny Cash aas en 

carnavalsliedje. Ge zut durrum kunnen zeggen dat ik ni richtig tik. 
Wej, Francis en Miriam, hebbe genog ovver oszelf verteld. Ut is now tied 
um te fiëste want ut is al wer bijna Zomer in de winter. Durrum: alle boore 
en boorinne, verzamel ow en got met os op weg nar enne geweldige carnaval. 
 

ALAAF!! 



Fiëstprogramma  Boorebrullefszondág 
15.15 oor Vertrek ván d’n boorenóptocht beej Boëms Jeu 
15.30 oor Ut verbinge in d’n ónecht beej de kaerk 
16.15 oor Begeen ván de reseptie in de boorescheur 
17.30 oor Boorebrullefsfiëst mit lekker aete 
 
De meziek wuurt verzörgt dór: Joekskapel Mekkeluk Zât 

De Erica Kapel en Discotheek Jos Peeters  
met de twië onvergaetelukke DJ’s 

   

“Double u Rules” 
 
 

 
 

Het WK Vette Haas 2011  
zal dit jaar op 16 en 17 april plaats- 
vinden. Hou de website in de gaten.  

www.vettehaas.nl 
Binnenkort meer info over bands, 

inschrijvingen enz. 
 
 
 
 
 

Mensen in het nieuws 
Op 29 januari overleed Erik Kleuskens, zoon van Peter Kleuskens en Jacqueline 
Rutten. Erik was 18 jaar.  
Op 15 februari overleed Noud Meulendijks, echtgenoot van Lies Meulendijks - 
Brummans. Noud was 74 jaar. 
 
Op 13 januari werd Bram geboren, broertje van Bas en zoon van Bozena en Stefan 
Madou.  
Op 30 januari werd Fenna geboren, dochter van Rob Keijsers en Nicole Merkx.  
Op 3 februari werd Lotte geboren, dochter van Jan en Wendy Sikes en zusje van 
Ties.  
Op 8 februari is Gábriel geboren, zoontje van Steven Akkermans & Marouschka 
Camps, broertje van Julian en Luna. 
Op 11 februari werd Mick geboren, zoon van Willy Mansvelders en Diana de Koning, 
broertje van Vince 
 
Johan Hendrix is aan de Technische Universiteit in Eindhoven afgestudeerd als 
Master Architectuur –Bilding – Planning  met als specialisatie productontwikkeling in 
de bouw.  
Geslaagd op donderdag 27 januari 2011 aan Fontys Hogeschool Eindhoven :Arjan 
Wijnhoven voor de opleiding HBO Financial services management 
Jan Poels van Basisschool De Wouter gaat door naar de volgende ronde om de titel 
Voorleeskampioen georganiseerd door BiblioNu. Hiermee is hij winnaar van de lokale 
ronde in Horst. De winnaars van de lokale ronden zullen op 16 maart deelnemen aan 
de Regionale ronde in Well. Jan, veel succes !! 
De Carnaval staat dit jaar onder leiding van Prins Michael den 1e (van Rengs) met 
zijn prinses Kim en adjudanten John Kleuskens en Ruud Weys. De jeugd wordt 
aangevoerd door Jeugdprins Maikel 1e (Roelofs) en Jeugdprinses Renée (Haegens), 
bijgestaan door hun adjudanten Jop Haegens en Robin Holtackers.  
Het Boerenbruidspaar wordt gevormd door Francis v/d Hoff en Miriam Pilipsen 
In een volle Bondszaal werden Nick & Simon, oftewel Loek Philipsen & Victor 
Wijnhoven, tot winnaars uitgeroepen van de playbackavond  (Nick & Simon - De 
Spaanse duif). De 26e Mini Playbackshow van America: de winnaars van de 
Onderbouw : 1e plaats:  Guus Meeuwis – Ik wil nog niet naar huis  (Roy Peeters), 
Bovenbouw 1e plaats: Junior Songfestival - Famous  (Inez van de Homberg, Evie 
Linskens, Yvon Nelissen). Alle deelnemers bedankt!!  
Wim Kleuskens ontvangt de Orde van Verdinste “d’n Turftreier” van de 
Carnavalsvereniging vanwege zijn grote verdiensten voor de Voetbalclub  
Dit jaar wordt de Carnaval op Basisschool de Wouter aangevoerd door Prins Niels 
(Korver) en prinses Anouk (van der Heijden) met hun adjudanten Jeroen (Pernot) en 
Mirthe (Vervoort) 
In maart barst de Carnaval weer volop los. Allemaal veel plezier en maak lol op een 
nette manier!!! 
Op zondag na de Carnaval is weer het traditionele Balgooien voor de kinderen 
van de basisschoolleeftijd en jonger.  Dit zijn er 6 paren die meedoen.  
 
Aanleveren van gegevens voor de rubriek “Mensen in het nieuws” graag bij  de 
redactie of via mail. Voor een groot deel is de redactie afhankelijk van uw gegevens.  
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